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Szüreti felvonulás

2009. október 3-án ismét megrendezésre került a szüreti felvonu-
lás. Évrõl évre sikeresebbnek és színvonalasabbnak mondhatjuk.
Számomra, ami sikert jelent az az, hogy egyre több simontornyai
lakos vendégeli meg kis csapatunkat, amit ezúton is szeretnék
megköszönni. A szépen díszített kocsik mellett, óvó nénik, óvodá-
sok, iskolások és felnõttek (szülõk, de még nagymamák is), közel
120 emberke öltött népviseleti ruhát. 14-állomáson álltunk meg,

ahol finom enni-inni valókkal kedveskedtek nekünk. Ezt mi ked-
ves kis csasztuskákkal, tánccal köszöntük meg minden állomáson.
Hat óra felvonulás után, fáradtan érkeztünk utolsó állomásunkra,
a mûvelõdési házhoz, ahol a kisbíró: Szabó Attila, az utolsó csasz-
tuskát mondta el. „Haig Judit meglepetése”.

Guinness-rekorderek
lettünk

2009. szeptember 20-án került sor egy újabb Guinness-rekord
megdöntésre Budapesten. Az Andrássy úton megrendezett kísér-
leten – melyrõl már tudjuk, hogy sikeres volt – körülbelül 250
simontornyai részt vett, fõként diákok. A számlálóbizottság 5391
rekordmegdöntõt számolt össze, ezzel megdöntve a „szimultán
legtöbben együtt aszfaltrajzoló” kategória korábbi rekordját. A
hangulat és az egész atmoszféra olyannyira jó volt, hogy még a két
órás várakozás sem szeghette kedvünket. A rajzolás után több
programban is részt vehettünk: kikapcsolódás a vidámparkban,
állatkerti kirándulás, ellátogathattunk a Szépmûvészeti valamint
a Közlekedési Múzeumba, de a rekordkísérlet helyszínén is sok
program várta az érdeklõdõket.

Ezúton is megköszönném tanárainknak és a kedves szülõknek,
akik segítettek abban, hogy a 250 simontornyai közül mindenki el-
tûnés nélkül, épségben hazaérkezett.
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A testületi ülésrõl jelentjük
A szeptemberi testültei ülésen 11 fõ és 11 egyéb
napirendi pontot tárgyaltak.

A polgármester fontosabb
intézkedései:

– 2009. június 29-én a Paksi Atomerõmûnél tett lá-
togatást a polgármester. A látogatás célja anyagi
segítség kérés volt a városrehabilitáció önrészének
csökkentése érdekében. A szükséges 5 M Ft-ot
megkaptuk. Az összeg elkülönített számlára került.
– 2009. augusztus 26-án a Nitrokémia Környezet-
védelmi Zrt. vezetõjével tárgyalt a polgármester. A
bõrgyár kármentesítésével kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás kiírásra került.
– 2009. augusztus 26-án a polgármester bejelent-
kezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt.-hez
azért, hogy városunk a kármentesített területeken
tulajdonjogot szerezhessen, s így a „barnamezõs”
beruházásban eredményesen részt tudjon venni.
– A polgármester Hõnyi Pál úrral a Kapos Innováci-
ós Kht. vezetõjével tárgyalt a városrehabilitációs
feladatokról. A téma a képviselõ-testületi ülés na-
pirendjén szerepel.
– 2009. augusztus 27-én a polgármester tárgyalást
folytatott Frankné dr. Kovács Szilvia országgyûlési
képviselõvel Simontornya város elkövetkezendõ
idõszakának elvégzendõ feladatairól. Segítséget
kért a feladatok eredményes végrehajtásához.
– A TEKI-, LEKI-, TEUT-pályázatokat megnyertük.
TEKI: 2.684.953.-Ft, LEKI: 5.727.419.-Ft, TEUT:
2.739.726.-Ft. A szerzõdéskötések folyamatban
vannak. A CÉDE-pályázat elutasításra került. A pol-
gármester nemtetszését fejezte ki Feigl Ferenc úr-
nak, a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elnökének. Telefonon egyeztettek arról, hogy Feigl
úr felkeresi a polgármestert Simontornyán.
– A Szociális Felzárkóztató Program III. üteme: az
Opel Vivaro és az Opel Zafira típusú gépkocsik átvé-
tele megtörtént. A kötbér ügye folyamatban van. A
támogató szolgáltatás nyújtásához 2009. szeptem-
ber 1. napjától érvényes mûködési engedéllyel ren-
delkezik Simontornya és térsége személyes gon-
doskodást nyújtó alapszolgáltatási központot fenn-
tartó Intézményi Társulása.
– 2009. szeptember 15-én a polgármester Szilvásy
György úrral tárgyalt Budapesten a Magyar Nem-
zeti Vagyonkezelõ Zrt.-nél a Simontornyai Bõrgyár
tulajdonlása céljából.
– A képviselõ-testület felhatalmazása alapján
Pásztor Krisztián a Simontornyai Városüzemelteté-
si Kft. ügyvezetõ igazgatója 2009. augusztus 1.
napjától, Vámi László pedig a közmunkaprogram
vezetõje 2009. szeptember 1. napjától.
– A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet tájékoz-
tatott bennünket, hogy az EU Élelmiszersegély
program 2009. II. fordulója keretében az év végén
ismételten van lehetõség településünkön élõ szoci-
álisan rászoruló személyek, családok támogatásá-
ra.
– A polgármester az alábbi szerzõdéseket írta alá:
Malom utcai árok burkolása, ravatalozó elõtti térle-
fedés, Temetõ utcai járda építése II. ütem.
– Az önkormányzati tulajdonú épületek akadály-
mentesítése tekintetében a pályázati felhívást szi-
gorították. Ebbõl eredõen az önkormányzat 5 kije-
lölt épülete közül egyikre sem adhatja be pályáza-
tát.
– A strand és a kút területe megosztásra került, a
földhivatali átvezetést megkértük. Az átírás folya-
matban van (hiánypótlás alatt).

– A polgármester árajánlatot kért a szeméttelepi fi-
gyelõ kutak vízmintavételezésére, mivel az elõzõt
felmondta. Az új ajánlat harmada az elõzõnek.

Tájékoztató a jelentõsebb
eseményekrõl

– 2009. július 4-én ünnepi testületi ülés zajlott.
– 2009. július 29-én a polgármester fogadta Nyá-
rádszereda delegációját. Az iskolás gyermekeink
egy hetet tartózkodhattak Nyárádszeredán, illetve
a nyárádszeredai gyermekek Simontornyán.
– 2009. augusztus 31-én a polgármester részt vett
az Õszikék Szociális Szolgáltató Központ fennállá-
sának 4. évfordulója alkalmából tartott ünnepsé-
gen.
– 2009. szeptember1. napján megyegyûlés zajlott
Simontornyán a Várban. A polgármester köszön-
tötte a közgyûlés tagjait, örömét fejezte ki, hogy
hosszú évtizedek után Simontornya adott otthont
az 1000 éves Tolna megyére emlékezve. Gratulált
Horváth Lászlóné nyugdíjas óvodavezetõnek a „Ki-
váló Közalkalmazott” kitüntetéshez.
– 2009. szeptember 17-én a polgármester Balaton-
kenesén részt vett azon a tanácskozáson, ahol
Bajnai Gordon miniszterelnök a 2010-es költségve-
tésrõl, Varga Zoltán miniszter pedig a 2010-es ön-
kormányzati költségvetésrõl tartott tájékoztatót.
– Az önkormányzat 2009. évi gazdálkodásának el-
sõ féléves helyzetérõl szóló tájékoztatót elfogad-
ták, mely pozitív képet mutat. Magasabb volt a be-
vétel, a kiadás viszont alacsonyabb. A teljesítés
idõarányosan jó.
– A költségvetési rendelet 2. számú módosítását a
testület elfogadta. 100 ezer forinttal támogatják a
polgárõrség munkáját. Három képviselõ különbözõ
a – Rövid hírekben leírt célra – felajánlotta három-
havi tiszteletdíját.
– Rendeletet alkottak az önkormányzat helyi sport-
tevékenységgel kapcsolatos feladatairól, a sport
helyi pénzügyi támogatási rendszerérõl. Ebbe meg-
határozták a fõ irányokat. Néhány konkrétumot
még tisztázni kell (pl. a csarnok bérleti díját az isko-
la és a sportkör között).
– Egyes önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
és módosítása a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló
2006-os EK irányelv rendelkezései alapján témát
megtárgyalták és elfogadták. Ez 45 rendeletet
érint.
– A helyi iparûzési adó meghatározott részének cél-
irányos felhasználása napirendi pont vitát váltott ki.
Másként értelmezte a rendeletet a pénzügyi bizott-
ság és másként Bárdos László címzetes fõjegyzõ.
2010-ben az iparûzési adó az APEH-hez kerül és fel-
használásukról õk döntenek. A 2008/2009-es ipar-
ûzési adó célirányos felhasználását a költségvetési
rendeletben kell szabályozni. Ez azokra vonatkozik,
akik ebben az idõszakban meghatározták a felhasz-
nálás célját. A vállalkozókat az iparûzési adó be-
nyújtásakor tájékoztatni kell, milyen lehetõségeik
vannak a célirányos felhasználásra.
– A költségvetési szervek Szervezeti és Mûködési
Szabályzatának módosítását a testület elfogadta.
A 75 oldalas anyag a polgármesteri hivatal belsõ
szabályzata és annak mûködését szabályozza.
– Tájékoztató hangzott el a Simontornyai Polgári
Egyesület és az Önkéntes Tûzoltó Egyesület újjá-
szervezésének eredményeirõl és a további felada-
tokról. Mindkét egyesület nagy lendülettel látott
neki a munkának, ezt több képviselõ is elismerte és
további eredményes tevékenységet kívánt. A
tûzoltóegyesület parancsnoka szóban is kérte,
hogy a tûzoltóság anyagainak biztonságos megõr-

zésére épületet biztosítsanak. Döntöttek arról is,
hogy a polgárõrség és a tûzoltóság anyagi támoga-
tását jövõre be kell építeni a város költségvetésé-
be.
– A közmûvelõdési feladatok elbírálásának szakfel-
ügyeletérõl szóló vizsgálati jelentést a testület elfo-
gadta azzal a megjegyzéssel, hogy jelezzék az
anyag készítõi felé, hogy tartalmaz olyan megálla-
pításokat is, mely nem egészen felel meg a való-
ságnak. Ez abból adódhat, hogy az intézmény veze-
tõit nem keresték meg, így a helyi viszonyokat ke-
vésbé ismerhetik.
– A strand fejlesztésével kapcsolatos javaslatok II.
fordulóban történõ tárgyalása során a pénzügyi bi-
zottság javaslata a strand értékesítése volt, ezt
azonban nem fogadták el. Abban állapodtak meg,
hogy tovább kell tárgyalni az anyag készítõjével, el-
sõsorban a közös kockázatviselés témájában. Fél
év múlva a témát újra meg kell tárgyalni.
– Az ivóvíz biztonságának javítása több mint száz-
millió forintba kerülne, melynek 10 %-os önrészét
az önkormányzat jelenleg nem tudja biztosítani. A
testület megbízta a polgármester, hogy a Pécsi Víz-
mûvel folytasson tárgyalásokat, hogy vállalják fel
az önrészt. Ez a projekt a korszerûsítést, elsõsorban
a vízminõség (bakteriális és kémiai vegyületek) ja-
vítását szolgálja.
– Javaslat hangzott el a bõrgyári ingatlanok meg-
szerzése ügyében. Megbízták a polgármestert,
hogy a megtisztított, rehabilitált területet a lehetõ
legolcsóbban szerezze meg.
– Zárt ülésen tárgyalták a szennyvíztelep megvá-
sárlásának elõkészítését. A testület vételi ajánlatot
tett.
– A Simontornyai Városüzemeltetési Kft. elsõ félévi
tevékenységérõl, gazdálkodásáról szóló beszámo-
lót elfogadták.
– Az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2010 évi fordulójához. Az eddigi években átlagosan
40 tanuló részesült 2.000-2.500.-Ft-os havi támo-
gatásban. Ebben az évben is 1 millió forint kifizeté-
se várható.
– A Megyei Közoktatási Fejlesztési Terv 2009–
2015-i véleményezési témát korrektnek ítélték
meg, így az anyagot elfogadták.
– Simontornya város intézményi hõgazdálkodá-
sának vizsgálata lehetséges alternatív energiahor-
dók bekapcsolhatóságának felmérése témának
elõadója Torma József képviselõ volt. A beszámo-
lót elfogadták. A téma lényegében a melegvíz hasz-
nosításának lehetõségei mellett kiterjed az egyéb
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alternatív módokra, így a geotermikus fûtés, a szél-
erõmû és a biomassza használatára is.
– „Egészségre nevelõ és szemléletformáló élet-
módprogramok” címû TÁMOP pályázatot megtár-
gyalták és elfogadták. Értelmezési vita alakult ki,
hogy a 10 hónapos intervallum után (melynek költ-
ségeit az állam fedezi) a kötelezõ 3 év továbbfoglal-
koztatás költségeit ki fedezi.
– Megtárgyalták és elfogadták a „Közrend és a köz-
biztonság erõsítése érdekében közterület felügye-
lõket nem foglalkoztató önkormányzatok részére”
kiírt pályázatot. Három hónap idõtartamra maxi-
mum 2 fõ vehetõ fel a 10 ezer lakos alatti települé-
sen. A foglalkoztatottak településõri feladatokat
látnak el. Díjazásuk havi 71.500.-Ft.
– „Integrált városfejlesztési akciók támogatása az
LHH-33 kistérségben.” címû pályázat önerejének
módosítását tárgyalták. Azt a javaslatot fogadták
el, amelyben az önerõ 26 millió forint és a teljes pá-
lyázat összege 352 millió forint. Az önerõhöz jelen-
leg rendelkezésre áll a Paksi Atomerõmû Zrt.-tõl ka-
pott 5 millió forint, valamint a Simontornyai Köz-
hasznú Közalapítványnál az e célra elkülönített 500
ezer forint.
– „Tamási Kistérség 3 éves szociális felzárkóztató
programja” III. üteme terhére „Közösségi ellátás-
hoz és támogató szolgáltatáshoz infrastrukturális
feltételek biztosítása” – gépkocsi beszerzése a
simontornyai mikro-térségi ellátáshoz támogatási
összegrõl való lemondást megtárgyalták és elfo-
gadták, mivel olcsóbb lett az Opel Vivara és az Opel
Zafira gépkocsi beszerzése.
– A volt Bõrgyári faház tulajdonjogának megszerzé-
sét a testület támogatta. Az épület sokoldalúan
hasznosítható alkalmas gépkocsi tárolásra, iroda
céljára és a közmunkások elhelyezésére is.
– Az orvosi ügyelet gépkocsija sokszor meghibáso-
dik, hangzott el. Köszönetet mondtak Kovács Ró-
bert és Géringer Attila autószerelõknek, akik több
hétvégén is térítésmentesen megjavították az au-
tót így a betegellátást Zavartalanul tudták biztosíta-
ni.

Va-Lá

TÁJÉKOZTATÓ A VÁROSÜZEMELTETÉSI KFT. TEVÉKENYSÉGÉRÕL
2008 decemberében a Vertikál Zrt. vezetõsége megkereste az önkormányza-
tot, hogy a Tervepo Kft. – mint a szennyvíztelep akkori tulajdonosa és üzemel-
tetõje – tartozik a Vertikál Zrt.-nek. A Vertikál Zrt. közgyûlése nem volt hajlandó
tovább hitelezni a Tervepo Kft.-nek, ezért más üzemeltetõt kerestek. Így esett a
választás az önkormányzatra. Az önkormányzat megalakította a Városüzemel-
tetési Kft.-t. A vezetõjének engem neveztek ki, mivel az eddigi telepvezetõn kí-
vül Simontornyán csak nekem van meg ehhez a végzettségem. Az ügyvezetõi
teendõket a hivatali munkám mellett csak ideiglenesen vállaltam el.
A Tervepo Kft. a szennyvíztelep üzemeltetésén kívül még az alábbi tevékenysé-
geket végezte:
- szippantott szennyvíz közszolgáltatást,
- a bõrgyár területén a vízszolgáltatást,
- a bõrgyár területén a villamos energia szolgáltatást,
- a bõrgyár területén a gázszolgáltatást,
- a hulladékudvar és komposztáló kezelését.
Ebbõl az önkormányzati cég 2009. január 1-jével csak a szennyvíztisztítást vet-
te át. Ehhez nem kellett a Tervepo Kft. összes dolgozója.
2009 tavaszán a Vertikál Zrt. felmondta a szippantott szennyvíz közszol-
gáltatást. Az önkormányzatnak lépnie kellett, hiszen ez a közszolgáltatás az
alapfeladata. Adódott a helyzet, hogy az önkormányzati cég vegye át ezt a köz-
szolgáltatást. Így is történt, a tevékenységet a Városüzemeltetési Kft. vette át
2009. július 1-jével. A szolgáltatáshoz 1 fõ szükséges. Sokan nem tudják, hogy
a gépjármû vezetõjének több tanfolyammal kell rendelkeznie, így:
- undort keltõ anyagok szállítása,
- települési hulladékszállító (ez OKJ bizonyítványt ad).
A régi dolgozók ennek a feltételnek nem feleltek meg. Tehát téves az a felfo-
gás, hogy a két dolgozót én küldtem el.

2009 áprilisában a Tervepo Kft. felmondott az összes fizikai dolgo-
zójának, akik addig a vízszolgáltatást végezték. Ezt követõen kezdtem tárgya-
lásokat a vízszolgáltatás átvételére. Megegyezésünk alapján a szolgáltatást
2009. június 1-jével vettük át úgy, hogy egyetlen dolgozót sem kellett felvenni.
Ezt követõen átvettük még a bõrgyár területén a villamos energia és a gázszol-
gáltatást is. 2009. augusztus 1-jével a Sió Víz Kft.-tõl elküldött kõmûves brigá-
dot vettük át a képviselõ-testület döntése érelmében.
Néhány évvel ezelõtt a Tervepo Kft.-nél 19 fõ dolgozott. Ugyanazt a tevékeny-
séget végzi jelenleg a Városüzemeltetési Kft. 8 fõvel. Ebbe benne van az ügyve-
zetõ igazgató személye is.
A településen híre ment, hogy az óvoda pénzébõl a cégemnek az ellopott szi-
vattyú helyett egy másik szivattyút vásároltam, melyet kiadtam bérbe és a be-
vételt zsebre tettem. Ehhez csak az alábbiakat kívánom megjegyezni:
- a cég nem az enyém,
- az óvoda pénzébõl nem vettem szivattyút, ehelyett én adtam az óvoda felújí-
tására 500 eFt-ot,
- az ellopott szivattyú egy „pajtás” jellegû vízátemelõ szivattyú volt (traktorral
meghajtott), a szennyvíztelepre viszont szennyvízszivattyú kell villanymotor-
ral,
- a nem létezõ szivattyút nem adhattam bérbe (saját zsebre dolgozva),
- a hír elterjedésekor már nem én voltam az ügyvezetõ.
Csak ennyi tárgyi tévedés volt a híresztelésben.
Egy helyreigazítást tennék még. A Tolnai Népújságban megjelent, hogy a Vá-
rosüzemeltetési Kft.-nek én vagyok az ügyvezetõje, és a bruttó bérem 250.000
Ft. A hír megjelenésekor már nem én voltam az ügyvezetõ, valamint az én brut-
tó bérem ennek a töredéke volt.
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Táncoltunk még egyet, és neki
láttunk a finom gulyásnak. A gye-
rekeknek üdítõ, a felnõtteknek
finom borkóstoló volt, amit kö-
szönhetünk: Schweigert Gyuri
bácsinak, Csõsz Lászlónak, Fal-
csik Lászlónak, Bajcsi Gézának,
Simon Imrének, Kõvári Imrének,
Császár Zsoltnak, Vigh László-
nak, Borbás Imrének, Kalános
Lajosnak, Horváth Lászlónak, és
azoknak, akik név nélkül adták le
boraikat. A köszönetnek itt még
nincs vége. Köszönöm anyukám-
nak, hogy megfõzte számunkra
az ízletes vacsorát! Köszönöm a rendõr-
ségnek, a polgárõrségnek, a mûvelõdési
ház dolgozóinak, az alsós SZMK szülõk-
nek, az alsós tanító néniknek, Kovács

Franciskának. A Simontornyai Roma
Egyesület tánccsoportjának, lovas kocsi-
soknak, a lovasoknak, a felvonulásban
résztvevõknek. Ez a rendezvény nem jöhe-
tett volna létre, ha nincsenek támogatóink.
Szeretném nekik is megköszönni támoga-
tásukat! Név szerint: Simontornya képvi-
selõ-testülete, Csõszné Kacz Edit, Kerezsi
János, Fried Kastélyszálló, dr. Mihócs
Zsolt, Csõsz László, Pék Ferenc, Molnár
Margit, Enesei Józsefné (Zsóka), Fungné
Zsuzsika, Farkas Józsefné (Heni), Néth
Tibor, Kranauer család, Májer József, Sza-
bó Attila, Torma József, Tenke Botond és
felesége, Szálka Alexandra, Takács József.
Nem utolsó sorban tartozom köszönettel
és hálával azoknak az embereknek, akik-
kel ezt a csodálatos napot megszerveztük
Haig Judit, Schweigert Györgyné, Néth
Tiborné (Anikó), Lacza Attila. Köszönök
mindenkinek mindent.

Szálka Lajosné szabadidõszervezõ

Szüreti felvonulás
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Megkezdõdött a Múzeumok Õszi Fesztiválja
A Vármúzeumban október 1-
jén este 6 órakor nyitotta meg
Endreffyné Takács Mária a kö-
zel másfél hónapig tartó feszti-
vált. Az elsõ alkalommal a Kis
esti zene sorozatban egyházi
zenét hallgathattak a szép
számmal megjelent érdeklõ-
dõk. A múzeum képtárában
Máté Imréné által összeállított
színvonalas mûsorban a simon-
tornyai mûvészeti csoportok
léptek fel. A Krammer Ferenc
és a Fried Mûvelõdési Ház kó-
rusa, a Lelkes cserfes gitárcsa-
pat és a református egyház ifjú
gitárosai, Doffkayné Kalász
Andrea gyönyörû énekszóló-
kat adott elõ férje Doffkay Fri-
gyes zongorakíséretével, Ba-

logh László pedig zongorajáté-
kával ragadtatta tapsra a kö-
zönséget.
Második alkalommal Népzene
a képtárban címû összeállítást
élvezhették a nézõk. Az elõ-
adáson ismét megcsodálhattuk
dr. Rózsa Enikõ virtuóz hege-
dûjátékát, mellette a lánya és
fia gyönyörû énekhangját. Na-
gyon jó ötlet volt a közös ének-
lés, ekkor mindenki önfeledten
énekelt, ritkán van együtt ennyi
jó hangú ember. Doffkay Bor-
bála ezúttal is bizonyította ze-
nei sokoldalúságát. A hagyo-

mányõrzõ és a fiatal citeraze-
nekar egyaránt nagy sikert ara-
tott, vastapsot kapott.
A fesztivál további programja
lapunk más részén olvasható.

Va-Lá

Új helyszínen ünnepelték
a zene világnapját

A Vártéren Egressy Béni szobránál emlékeztek meg a zene világ-
napjáról. A Szózat megzenésítõjének, a Bánk bán és a Hunyadi
László címû operák szövegkönyvírójának szobránál Dolovainé
Gyarmati Erzsébet énektanár vezetésével mûsort adtak az általá-
nos iskolások. A tanárnõ emlékbeszédében kiemelte, hogy legyen
pár perc csend az életben, mert ez fontos a zene élvezetéhez. Az a
szebb, ha minél többen együtt dalolnak. A zene átsegít sok bajon,
tehát igen fontos életünkben. Az ünnepség végén koszorút és
virágokat helyzetek el nagy zeneszerzõnk szobránál.

Va-Lá

Fotók: Bán Zsolt

2009. szeptember havi születések
A hónapban születés nem volt.

2009. szeptember havi házasságkötések
Tivald Csilla–Görög Elemér, Fekete Brigitta–Ihász Zsolt,

Kovács Mariann–Katona András, Varga Mónika–Szûcs Tibor
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Természet és Ember – Ember és Természet
II. Internetes Fotópályázat

Marpingen, Simontornya, Nyárádszereda
Simontornya–Marpingen 10. éves part-
nerkapcsolata alkalmából került sor a
hosszabb távú kapcsolat megerõsítésére
2009. szeptember 4-5-6-án. A németorszá-
gi településen, városi ünnepség keretében
került sor a II. Internetes Fotópályázat
eredményhirdetésére. A Csõszné Kacz
Edit polgármester vezetésével számos ön-
kormányzati képviselõ és az ünneplõ la-
kosság jelenlétében, a delegáció tagjaként
a simontornyai díjazott, Gyurkóné Tóth
Irénke ezen a csodálatos ünnepi rendezvé-
nyen vette át a német zsûri III. díját. Máso-
dik helyezést az Urexweiler-i Susanne
Reis kapta. Az elsõ helyet a zsûri az erdélyi
Nyárádszereda fiatal pályázójának Fehér
Zsombornak ítélte.
A rendezvény elsõ alkalommal 2008. év-
ben került kiírásra Könyv István János
képviselõ kezdeményezésére, aki egyben a
rendezvény mûvészeti vezetõje. A rendez-
vény értékelése során elmondta, hogy
2009. évben a pályázati kiírására Verner
Laub marpingeni polgármestert kérte fel.
A téma meghatározása a pályázatot kiíró,
polgármester úr kiváltsága volt, továbbá a
németországi szervezésre a marpingeni
polgármesteri hivatal dolgozóit és a kör-
nyékbeli fotósokat bízták meg. A
simontornyai „központ” koordinálta a há-
rom városból a marpigeni honlapra bekül-
dött fotókat, regisztrálta, fordította a cí-
meket, újságokba és honlapokbra írt,
Könyv Ágnes segítségével. A rendkívül rö-
vid határidõ miatt minden mozgósításra
szükség volt, hogy idõben eljusson a pályá-
zat híre és legyen idõ dolgozni. A beérke-
zett pályamûveket 126 érvényes fotót
Marpingenbõl 6 Nyárádszeredából 11,
Simontornyáról szintén 11 fotós küldte be.
Hat fotó nem vehetett részt a bírálatban,

mert technikai, minõségi hibái voltak, illet-
ve nem a kiírt témáról szóltak. Mint Könyv
István elmondta, a következõ évben Nyá-
rádszereda lesz a harmadik Internetes Fo-
tópályázat kiírója, errõl tárgyaltak augusz-
tus elején Dászkel László polgármester úr-
ral. A sort tehát a partnervárosok közül az
erdélyi település folytatja, Simontornya
közvetítésével. Köszönetet mondott min-
den segítõnek, az önkormányzatoknak és
gratulált a nyerteseknek és mindenkinek,
aki ebben a „közös játékban” részt vett.
Szép és jó dolog ez – vallja „hogy nem csak
a hivatalos delegációk, hanem a fotó révén
mindenki által érthetõ és közvetíthetõ
nyelven ismerhettük meg távoli partner
városaink lakóinak örömét, kultúráját, ter-
mészeti szépségeit, értékeit. Gondolatait a

világról, annak folyásáról. Az optika és a
világháló segítségével, kilométereket
ugorhatunk át és deríthetünk fel egyazon
témákról más és más képi világot, amiket
eddig nem ismertünk. Ahol egymással ver-
sengve, játékosan válhatunk igazán egy-
más barátaivá. A közösen végzett munka
eredményét a 2009. évi fotópályázat anya-
gát, majd a magyar kultúra napja kereté-
ben január 22-én a Fried Mûvelõdési Ház-
ban vetítésen ismerheti meg az érdeklõdõ
közönség.

Tudósítónktól

Verner Laub polgármester és
Gyurkóné Tóth Irénke (Torma József fotója)

I. díj: Elmerengve
Fehér Zsombor, Nyárádszereda

III. díj: Kiszehajtás 2.
Gyurkóné Tóth Irénke, Simontornya

II. díj: Susanne Reis, Urexweiler

a III. helyezett a díjakkal:
Gyurkóné Tóth Irénke, Simontornya
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Urexweilerben ünnepeltünk
2009. szeptember 3-7. között Csõszné Kacz Edit polgármester ve-
zetéséve 12 tagú delegáció járt a távoli Urexweilerben, ahol 10 év-
vel ezelõtt egy máig gyümölcsözõ kapcsolat alapjait raktuk le.
Szép gesztus volt Werner Laub polgármester részérõl, hogy a 10
éves jubileum megerõsítésére Marpingen 4 települése közül
Urexweilerben, a Dorffest keretében került sor. Közismert, hogy
a partnervárosi megállapodást az urexweileri „magyarutazók”
kezdeményezték, akiket egyik 11 évvel ezelõtti útjuk alkalmával
elkísért Werner Laub polgármester is.
Ottani programunkat a megszokott precizitással állították össze.
Alkalmunk volt megtekinteni a Saar-vidék legnagyobb, legmo-
dernebb kenyérgyárát, amely 100 km-es körzetben látja el a leg-
kényesebb igényeknek is megfelelõ pékáruval az embereket.
Ellátogattunk Marpingen leghíresebb helyére is, ahol a hiedel-
mek szerint Szûz Mária 3 áfonyát gyûjtõ kislánynak megjelent
1876-ban. Azóta ezt a helyet zarándokok tízezrei keresik fel min-
den évben. Az önkormányzat sok-sok pénzt ráfordítva a hivõ em-
berek igényeinek megfelelõen egy látogatóközpontot épített ki
itt.

Werner Laub polgármes-
ter kalauzolásával meg-
néztük a Saar-vidék legré-
gebbi parasztházát Als-
weilerben, amely ház a hi-
teles források szerint
1700-as években épült.
Ugyancsak a polgármester
úr vezetett bennünket vé-
gig Németország legré-
gibb városának Triernek
óvárosán.
Természetesen, ott tartóz-
kodásunk fénypontja a

Dorffest (Faluünnep) volt. Urexweiler fõutcáját teljesen lezár-
ták, és az utca mindkét oldalán sátrak, árusítóhelyek voltak, ahol
mindenki kedve szerint válogathatott a finomnál finomabb enni
és innivaló között. Az ünnepség felvonulással kezdõdött. A felvo-
nulást fúvószenekar vezette, amely mögött, mint a Dorffest dísz-
vendége, Simontornya város küldöttsége vonult. Több neves poli-
tikus is megtisztelte az ünnepséget, így többek között a Saar-
vidéki kormány egy minisztere is.
A felvonuláson egységes simontornyai pólóinkban, nemzetiszínû
zászlónkkal nagy tapsot kaptunk. Természetesen ugyanígy meg-
tapsolták a több tucatnyi egyesület szebbnél szebb jelmezében
pompázó képviselõit is.
Az ünnepség keretében adta át Csõszné Kacz Edit polgármester-
asszony városunk ajándékait, egy a Simontornya és Marpingen
között lévõ 1132 km-es távolságot mutató táblát és egy a partner-
ségre utaló kristálypoharat.
Az ünnepélyes megnyitót követõen adta át Werner Laub polgár-
mester a 2. Nemzetközi Fotópályázat díjait. Örömmel gratulál-

tunk delegációnk tagjának, Gyur-
kóné Tóth Irénnek, aki ezen a pá-
lyázaton 3. helyezést ért el.
A kétnapos ünnepség keretében
volt alkalmunk megtekinteni az
urexweileri tornateremben azt a
kiállítást, amely a 10 év esemé-
nyeit mutatta be fényképek segít-
ségével. Ebben a tornateremben
fogyasztották el az érdeklõdõk
azt a több száz adag gulyást, amit
magyar recept alapján az Urexweilerben élõ Botos Timi és család-
ja fõzött. Természetesen jóféle simontornyai bort is lehetett hoz-
zá kortyolgatni. Mondani sem kell, igen nagy érdeklõdés kísérte
az ünnepség ezen részét.

A sok program mellett volt lehetõség a jövõrõl is tárgyalni. Így
megállapodás született arról, hogy folytatódik az ifjúsági csopor-
tok cseréje, a kultúra, a sport terén meglévõ lehetõségek további
szélesítése. A két polgármester döntött arról is, hogy Si-
montornya várossá nyilvánításának 15. évfordulóján, 2010-ben
Simontornyán fogják a partnervárosi szerzõdést ünnepélyesen
megerõsíteni.

Vámi István, a delegáció tagja

Megerõsítették a testvérvárosi szerzõdést
A négytagú önkormányzati küldöttség egy hosszú hétvégét töltött a német testvérváros-
ban Wernesgrünben. A delegációt Csõsz László alpolgármester vezette tagjai voltak: Bár-
dos László címzetes fõjegyzõ, Körtés István, a pénzügyi és gazdasági bizottság elnöke, va-
lamint a tolmácsi teendõket ellátó dr. Barabás András. Az utazás célja az eddig eltelt idõ-
szak tapasztalatainak megbeszélése a következõ évek fontosabb feladatainak meghatáro-
zása. Simontornya részérõl Csõsz László alpolgármester, míg Wernesgrün nevében
Günther Phürer polgármester szentesítette a 10 éve megkötött szerzõdés további meg-
hosszabbítását. A szerzõdés a kapcsolatok további területekre történõ kiterjesztését indít-
ványozza, az eddig meglévõ sport, kultúra és gazdasági kapcsolatok mellett növelni
szeretnék a fiatalok, az alapítványok és különbözõ csoportok bevonását a programban.

Va-Lá
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Csuriavató
Az elõzõ években mindig nagy örömmel vártuk a csuriavatót,
mert úgy véltük, jó móka. Csak most, végzõsökként tudtuk meg,
nem fenékig mulatság az egész, hanem bizony kemény, idõigé-
nyes munka is. Egy heti szervezkedés és egyezkedés eredménye
lett a 2009/2010-es tanév csuriavatója, mely talán az egyik legem-
lékezetesebb mind közül – jó és rossz értelemben egyaránt.
A kisgimisek szó szerint könyörögtek, hogy az avatás hetében lás-
suk el õket feladatokkal, így szü-
netekben vicces versenyeket ta-
láltunk ki nekik, melyet a fenti
folyosón kellett végrehajtaniuk,
többek között békaugrás-fu-
tam, talicskázás. Persze, szá-
munkra hasznos tevékenységet
is a nyakukba sóztunk, mint a
táblatörlés. Úgy vettük észre,
büszkén viselik a „Csuri vagyok,
rendelkezz velem kedves végzõs
diák!” feliratú megkülönbözte-
tõ jelzést, melyet egy héten ke-
resztül az iskola területén visel-
niük kellett.
Mindeközben nálunk ment a fejtörés, hogy kinek milyen felada-
tot adjunk a beavatás során. Ez még a könnyebbik része volt a
munkánknak, mert még össze is kellett gyûjteni az alapanyagokat.
Az egész osztály részt vállalt a segítésben, ki-ki a maga módján.
Ruhásszekrényeket túrtunk fel régi ruhadarabok után, kotyvasz-
tottunk mindenféle „finomságot”, melyek mind egy-egy próbá-
hoz kellettek.
Aztán végre eljött a várva-várt nap, a csarnok épülete szép lassan
megtelt. A hangosítással akadt egy kis problémánk, de csodával

határos módon azt is sikerült megoldanunk, így már csak pár pil-
lanat választotta el a 7.g-seket a megmérettetésektõl. A Gumima-
cik címû mesesorozat fõcímdalára vonultak be összekötött cipõ-
fûzõkkel a végzõsök oldalán, majd a közönséggel szemben térdel-
ve elmondták az általunk megfogalmazott esküt:
Én, a 7.g tagja megesküszöm, hogy a csodálatos 13.g minden óha-
ját és sóhaját maradéktalanul teljesítem. Akartuk szerint zokszó
nélkül elõre engedem õket a büfében, megosztom velük tízóraim,
ha valami finomat hozok, megkérdezem tõlük, hogy vannak, vala-
mint hangosan, jól érthetõen elõre köszönök nekik az utcán és az
iskolában egyaránt. Az érettségi ideje alatt támogatom õket min-
denben, hozok nekik szõlõcukrot, és síri csöndben ülöm végig a
felkészülési idõszakot. Örökké szeretem a 13. g-t!
Ezután abc sorrendben haladva mindenki hõsiesen elvégezte a rá
kiszabott feladatot, többen még repetáztak is.
Az örömünket csak az intenzívesek viselkedése csorbította, akik
se szép szóra, se gorombára nem voltak hajlandóak részt venni e
számukra nevetséges játékban.
Úgy érzem, ennek ellenére bátran kijelenthetem, jól éreztük
magunkat.

Vincze Dóra

300 éve halt meg Vak Bottyán János generális
Ebbõl az alkalomból a Vak Bottyán nevét viselõ középiskolák és
más, a Rákóczi szabadságharchoz kötõdõ iskolák kaptak meghí-
vást a Gyöngyösön megrendezett ünnepségsorozatra. Nemcsak
magyarországi iskolák, hanem határon túli intézmények csapatai
is részt vettek az eseményen. Jöttek Paksról, Esztergomról, Gyer-
gyószentmiklósról, Gyimesfelsõlokról, Tornaljáról, Beregszász-
ról és a lengyelországi Wloclavekról is.

Az iskolánkat Bodor Katalin, Fábián Enikõ, Kiss Márton, Kovács
Sándor tanuló és Hegedûs Gábor tanár úr képviselte. A négyna-
pos rendezvényen különbözõ programokon vettünk részt: sétál-
tunk a városban, szobrot avattunk, megkoszorúztuk Vak Bottyán-
nak sírhelyét és halálának feltételezett helyszínét Tarnaõrsön,

felmásztunk a mátrafüredi kilátóba és kipróbáltuk a híres gyön-
gyösi kisvasutat is.
Ezenkívül elõadást is tartottunk városunk és iskolánk történeté-
rõl, melyeket a visszajelzések szerint sikerült jól átadnunk. To-
vább színesítette a programot a közös bowlingozás, a hatalmas éj-
szakai focimeccsek, valamint a különbözõ bemutatók sora (íjász,
bicikli és gördeszka).
A vendéglátás nagyon kedves volt; hiába voltunk számukra isme-
retlenek, mégis rögtön segítõkészek voltak. Sikerült jó kapcsola-
tot kiépíteni mind a helyi diákokkal és tanárokkal, mind a vendég
iskolák küldötteivel. Gyorsan eltelt a négy nap, élményekkel (és
persze ajándékokkal) gazdagon érkeztünk haza

Kiss Márton

A gyöngyösi nagytemplomban

Tarnaõrsi koszorúzás
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Simontornya Város Önkormányzata az Oktatási
és Kulturális Minisztériummal együttmûködve
ezennel kiírja a 2010. évre az

„A” és „B” típusú
Bursa Hungarica

Felsõoktatási
Önkormányzati

Ösztöndíjpályázatot

Az „A” típusú pályázatra azok az önkormány-
zat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hát-
rányos szociális helyzetû felsõoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó
keretidõn belül, teljes idejû (nappali tagozatos)
alapfokozatot és szakképzettséget eredménye-
zõ alapképzésben, mesterfokozatot és szakkép-
zettséget eredményezõ mesterképzésben, egy-
séges, osztatlan képzésben vagy felsõfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A „B” típusú pályázatra azok az önkormányzat
területén állandó lakóhellyel rendelkezõ, hátrá-
nyos szociális helyzetû fiatalok jelentkezhetnek,
akik:

a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettsé-
gi elõtt álló középiskolások; vagy

b) felsõfokú diplomával nem rendelkezõ, felsõ-
oktatási intézménybe még felvételt nem nyert
érettségizettek;

és a 2010/2011. tanévtõl kezdõdõen felsõokta-
tási intézmény keretében teljes idejû (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget
eredményezõ alapképzésben, egységes, osz-
tatlan képzésben vagy felsõfokú szakképzés-
ben kívánnak részt venni.

A pályázat benyújtási határideje:
2009. október 30.

A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes
települési önkormányzat polgármesteri hivata-
lánál írásban, a hivatalban hozzáférhetõ pályá-
zati ûrlapon, a pályázó által aláírva, egy példány-
ban kell benyújtani.

A pályázat kötelezõ mellékletei:

1. A felsõoktatási intézmény által kitöltött ere-
deti jogviszony-igazolás.

2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban
élõk egy fõre jutó havi nettó jövedelmérõl

3. Továbbá a szociális rászorultság igazolására:
a családban tanulói jogviszonnyal rendelkezõ
gyermekek iskolalátogatási igazolása; tartós
betegségrõl, fogyatékosságról szóló igazolás;
egyéb szociális rászorultságot igazoló irat.

A pályázati ûrlap csak a fent meghatározott kö-
telezõ mellékletekkel együttesen érvényes, va-
lamely melléklet hiányában a pályázat formai hi-
básnak minõsül.

A pályázati kiírással kapcsolatos részletes
tájékoztató és pályázati ûrlap elérhetõ a
polgármesteri hivatal 5. számú irodájában,
valamint letölthetõ a www.bursa.hu vagy a
www.simontornya.hu honlapról.

Csõszné Kacz Edit polgármester

festõmûvész
a berlini Collegium

Hungaricum
meghívott kiállítója

Többen kérdezték, hogy a tanárnõ hová
lett, miért nem tanít Simontornyán?
Kata a Magyar Képzõmûvészeti Egyete-
men végzett kettõ diplomás, festõmûvész
és mûvésztanár. A 2008. évben a simon-
tornyai Gimnáziumban média és mûvé-
szettörténetet tanított, nagy kedvvel.
Fontosnak tartotta, hogy szülõvárosában
adja át tudását a fiataloknak.
Viszont a hivatásként választott mûvészi
munka, a kiállítási, valamint pályázati fel-
kérések és szerzõdése a budapesti Friss
Galériával, nagymértékben beszûkítették
idejét és mozgásterét. Az állandó ingázás,
anyagilag is nagy tehertétel lett, így válasz-
tania kellett Simontornya, vagy Budapest.
A kettõ együtt elképzelhetetlen lett. Nem
könnyû ma Magyarországon sem mûvész-
ként, sem pedagógusként megélni. Buda-
pestet kellett válassza, Pestszentimrén
tanít és a Friss Galéria budapesti mûter-
mében készíti festményeit.
Számos pályázaton, kiállításon szerepel-
nek mûvei az országban és külföldön. Je-
lenleg Berlin egyik impozáns kiállítóhe-
lyén mutatkozik be egy fél éves meghívá-
son. Legújabb munkái a Friss Galéria, Bu-
dapest, VII. Képíró u. 8. sz. láthatók.
Haza mindig Simontornyára jön.

K.I.J.

Rövid hírek
Újabb fejlesztések a Fried

Kastély Szálloda és étteremben
Lerakták a Simontornyán épülõ 22 szobás
szálloda alapkövét, mely konferenciate-
remmel és wellness központtal is bõvül .Az
új beruházás elkészülte után még több em-
ber ismerheti meg a várost és várhatóan 25
új munkahellyel is gyarapodhat a magas,
25-30 %-os munkanélküliségtõl szenvedõ
kisváros.

Ápolták a több mint 40 éves
kapcsolatot

A német testvérvárosból Wernesgrünbõl
érkezett és 4 napig vendégeskedett Simon-
tornyán a zömében egykori öregfiúk focis-
tákból és családtagjaikból álló 18 tagú cso-
port. A vendégek családoknál laktak, akik
tartalmas programot dolgoztak ki számuk-
ra, és gondoskodtak az ellátásukról. Wer-
nesgrün polgármestere Günther Phürer
aki tagja az öregfiúk focicsapatának, talál-
kozott kollégájával Csõszné Kacz Edit pol-
gármesterrel és átadta a testvérvárosi kap-
csolat megerõsítésérõl szóló szerzõdéster-
vezetet, melyet a német testvértelepülés
már elfogadott.

Három képviselõ 3 havi
tiszteletdíját ajánlotta fel

Molnár Margit, dr. Mihócs Zsolt és Körtés
István képviselõk nemes célra ajánlották
fel az október, november és december havi
tiszteletdíjukat. Molnár Margit a Simon-
tornyai Közhasznú Közalapítványnak
utaltatja át a pénzt, melyet egy késõbb
meghatározott célra fordíthatnak. Dr.
Mihócs Zsolt tiszteletdíjával a nyugdíjas-
találkozót és a szüreti felvonulást segíti.
Körtés István a nemrég megújult polgárõr-
ség munkáját anyagilag is támogatja.

Va-Lá

A Simontornyai Vármúzeum a
festészet napja alkalmából

tisztelettel meghívja Önt és családját

Galambos Tamás
jubileumi kiállításnak megnyitására

2009. október 15-én
(csütörtökön) 16 órára.

A tárlatot megnyitja:
Szepesi Attila költõ

Közremûködnek a gimnázium
tanulói

A kiállítást rendezte:
Endreffyné Takács Mária

A tárlat megtekinthetõ: 2009.
október 16-tól 2010. január 31-ig.

Látogatási idõ:
naponta 10-16 óráig, hétfõ:

szünnap.

A kiállítást szponzorálja:
Enesei Józsefné virágkötõ

Kedves Gyerekek!
Nagyon örültem a sok helyes megoldás-
nak. A szerencse ezúttal Badics Andrea 3.
osztályos tanulónak kedvezett, Õ nyerte az
ékszerszettet. Remélem, a mostani rejt-
vény sem fog ki rajtatok! Ügyeskedjetek!
A feladvány címe: A MARADÉK IS
EGÉSZ
Olyan szavakat olvashattok, amelyekbõl
egy-egy értelmes szót kiemelve, a maradé-
kot összeolvasva is értelmes szót kaptok.
Pl. KAPARÓKANÁL-PARÓKA= KA-
NÁL

MEGBORZAD
NAPIPARANCS
ÉTELEK
KALAPOS
MINTEGY
VÁROMLADÉK
DOBOSTORTA
HEBEG

Beérkezési határidõ: november 5.
A nyereményeket Széplaki Zoltán ajánlot-
ta fel.

Sok sikert: Szilvi néni!
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Egy felejthetetlen nap Rétimajorban
A BÕRGYÁRI NYUGDÍJASKLUB tagjai – a közelgõ IDÕ-
SEK NAPJA alkalmából – szeptember 16-án felkerekedtek, és öt
személyautóval átrándultak Rétimajorba, hogy ott egy finom ha-
lászlét fõzzenek, és eltöltsenek együtt egy kellemes napot.
A fõalapanyagot – a halat – kaptuk, a többi hozzávalót vittük, töb-
ben hoztak nassolni valót, üdítõt, gyümölcsöt, sõt még bor is elõ-
került a kosárból.
Verõfényes szép nap volt, jó hangulatban álltunk neki a fõzésnek,
mindenki ott segített, ahol tudott. Aki még nem járt ott, az körül-
nézett a területen, aki meg járt már ott, õ láthatta, hogy évrõl évre
szebb és látványosabb lesz ez a csodálatos környék.
A halászlé igen finomra sikerült, volt, aki még repetázott is.
A társaság egy része délelõtt, de a nagyobb része ebéd után át-
ment a welness fürdõbe, ahol kellemes két órát töltöttünk el.
A koraesti órákban maradandó élményekkel tértünk haza.
Ezért a szép napért köszönet illeti Lévay Ferenc urat és Sitkei Ju-
ditot, hogy a területet és a halat biztosították számunkra.
Szeretnénk ezt a közös fõzõcskét ilyen jó hangulatban többször is
megismételni.

Tóth Lajosné, a Bõrgyári Nyugdíjasklub krónikása

A 11 éve alakult Fried Mûvelõdési Ház citerazenekara egy órás élõ adás
keretében mutatkozott be a Budapest TV-ben. A Farkas Bálint mûvész úr
vezette a „Jótett helyében” címû mûsorban 11 dalt adtak elõ, Magyar nótá-
kat, népdalokat, bordalokat, nótaegyvelegeket, katonanótákat és „hallga-
tókat” szólaltattak meg citerán, melyet énekkel is kísértek. A mûsorban
Pál Józseffel és Geiger Istvánnal – õk képviselték az együttest – folytatott
beszélgetés során az egész ország megismerhette a zenekar és Simon-
tornya történetét. A mûsor során elhangzott dalok videofelvételét Diel Já-
nos a SIM TV tulajdonosa készítette, melyet a zenekar ezúttal is megkö-
szön. (Értesülésem szerint tervezik a mûsor bemutatását a SIM TV-ben.)
Farkas Bálint mûsorvezetõ szép, tiszta hangjukat, szívbõl szóló játékukat
dicsérte és elmondta, hogy a zenekart egy másik alkalommal újra szívesen
látja a stúdióban. Va-Lá

BSZV mozaik
Továbbra is mozgalmas a BSZV klub élete. Július 1-jén a
mezõszilasi testvér klub hívott meg bennünket klubtalál-
kozóra, melyen 40 fõvel vettünk részt. A meghívott klu-
bok rövid mûsort adtak, így a mi kis kamarakórusunk is
egy szép népdalcsokrot adott elõ zenei kísérettel. A pro-
dukció nagy tapsot kapott. A házigazdák finom étellel
vendégelték meg a résztvevõ klubokat. Természetesen,
mint mindig, most is táncra perdültünk Vörös Józsi
barátunk kitûnõ zenéjére.
Klubtagjaink kívánságára augusztus 24-én a kiskõrösi
termál gyógyfürdõt látogattuk meg. Bár az idõ nem iga-
zán volt kegyes hozzánk, azért jó volt egy kicsit fáradt lá-
bainkat a meleg gyógyvízben pihentetni. A szervezés so-
rán azt hittük, hogy kevesen leszünk, de végül 61 fõ je-
lentkezõnek kettõ autóbuszt kellett igényelni. Szeren-
csére a befizetések, szponzoraink támogatása és a
klubtagdíj fedezte a kiadásokat.
Augusztus 31-én szép létszámmal vettünk részt az idõsek
otthonában az évfordulós ünnepségen. Klubtagjaink fi-
nom házi süteménnyel és üdítõvel vendégelték meg az
otthon lakóit. Kedves színfoltja volt a rendezvénynek a
tolnai nyugdíjasok vidám mûsora. Gratulálunk nekik.
Szeptember 26-i városi nyugdíjas nap elõkészítésében és
lebonyolításában aktívan részt vettünk. A rendezvény jól
sikerült, reméljük városunk nyugdíjasainak is tetszett.

Perger Imre klubvezetõ h.

Citerásaink a Budapest TV-benCiterásaink a Budapest TV-ben

I I I . ORSZÁGOS
MESEFESZTIVÁL

A Pataki Mûvelõdési Központban rendezett eseményre sok tanuló jelentkezett.
Diákjaink fõleg a meseillusztrációs rajzpályázaton jeleskedtek. 4 diákunk: Sztojka
Béla 7. o, Juhász Viktória.6. a, Zlankievics Adél.7. g, és Tolnanémedirõl: Vekler
Erika.7. o. különdíjban részesült. A felkészítõ tanár Szabadiné Lukács Mária jó
munkáját dicséri, hogy közel 40 gyerek pályamunkáját állították ki a szervezõk.
Egész nap jól érezték magukat a gyerekek és örültek a sikeres szereplésnek.

Szálka Lajosné szabadidõ-szervezõ
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Rajzold át a világot!
Egy nagyszerû lehetõséget használtunk ki Máté Imre tanár úr ve-
zetésével 2009. szeptember 20-án, Budapesten megrendezett
Mobilitás hét keretén belül, de a „Zöld Holnap” jegyében
Guinness-rekord kísérlet megdöntésére készült programban. A
program célja: „A szimultán legtöbbet együtt rajzoló” kategóriá-
ban azonos idõben egy helyen egyszerre rajzot készítõ emberek
Guinness-rekord megdöntése. Résztvevõk tervezett létszáma:
5000 fõ (jelenleg érvényben lévõ rekord: 3652 fõ). Program hely-
színe: Bp., Andrássy út–Dózsa György út és Kodály Körönd kö-
zötti szakasza. Fõvédnök: dr. Oláh Lajos KHEM államtitkár. In-
tézményünk közel 500 fõvel regisztrált. Simontornya 261 fõ,
Sárszentlõrinc 29 fõ, a fennmaradó létszámot Tolnanémedi és
Pincehely töltötte be. Ezen a napon a MÁV ingyenes, külön ko-
csikból álló járatot indított számunkra. Természetesen a BKV já-
ratain is ingyen utaztunk, és hogy utazásunk „zökkenõmentes” le-
gyen, a Metró Security emberei (nagy türelemmel) segítettek el-
jutni a célállomásig. Megérkezésünk után regisztrációs kapuknál
kellett bejelentkezni, ahol élelemcsomagot, ajándék tollakat, sap-
kákat, ismertetõ füzetet, és sorsjegyeket kaptunk. A gyerekek elõ-
ször megdöbbenve nézték a mérhetetlen sok embert. Sajnos a re-
kord kísérlet „kissé” csúszott! Közel 2 órát kellett várni egy 3x3
m-es kijelölt szektorban 26 fõnek, amit már nehezen tûrtünk! De
végre eljött a várva várt pillanat, megkaptuk a krétát és 10 perc
alatt megdöntöttük a Guinness-rekordot 5.317 fõvel! (Mindenki
tisztességesen a szabályoknak megfelelõen rajzolt.) A rekordkí-

sérlet után 4-féle programban ingyen, vagy kedvezményesen le-
hetett részt venni. Vidámpark, Szépmûvészeti Múzeum, Közle-
kedési Múzeum, állatkerti kirándulás. Az állatkertbe mentünk,
ahol a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Sajnos, nagyon ha-
mar eltelt a nap. Elindultunk haza jókedvvel, és nem csak él-
ménnyel lettünk gazdagabbak, hanem 100.000 Ft sporteszköz vá-
sárlási utalvánnyal, amit a 10 csapat regisztrálásáért kap intézmé-
nyünk! Köszönjük a fõ szervezõknek ezt a felejthetetlen napot!
Hab a tortán! Értesülésem szerint a sorsoláson a sárszentlõrin-
ciek nyertek egy 12 db-os kerékpártárolót, és egyéni szelvénnyel
egy kerékpárt. Simontornyáról Menyhártné Szûcs Ildikó és kis
csapata 25 fõs csillebérci kalandpálya látogatást nyert! Gratulá-
lunk a nyerteseknek!

Szálka Lajosné szabadidõ szervezõ

Vidámak voltak, jól szórakoztak a nyugdíjasok
„Nem csak a húsz éveseké a világ”, ezt bizonyította a mûvelõdési
házban rendezett találkozó. Az esemény telt házat vonzott, a he-
lyieken kívül Paksról, Dunaszentgyörgyrõl és Mezõszilasról is ér-
keztek vendégek. A rendezõ BSZV nyugdíjasai népdalcsokorral
köszöntötték a résztvevõket, majd Csõszné Kacz Edit polgármes-
ter üdvözölte a szépkorúakat. Beszédében kiemelte, hogy a társa-
dalomnak mennyire fontos az öregek megbecsülése, s ez
Simontornyán szerencsére elsõrendû feladata, s mondhatnánk
kötelessége a város vezetésének. Koczkás Lajosné Marika, a
BSZV nyugdíjasklubjának elnöke és dr. Mihócs Zsolt, az egész-
ségügyi és szociális bizottság elnöke a rendezõk nevében köszön-
tötte találkozón jelenlevõket és kívánt jó szórakozást mindenki-
nek. Ezúttal sem maradt el az örökifjú Farkas Ferencné Margit
néni utánozhatatlan versmondása, Õ stílszerûen az öregekrõl sza-
valt. Gyorsan peregtek az események, melynek során a paksi
nyugdíjasok énekszámokkal ragadtatták tapsra az ünneplõk kö-

zönséget. A hangulatfelelõs,
mint már annyiszor ezúttal is
Perger Imre volt, aki szintetizá-
toron játszott, s az õ zenéjére
táncoltak a táncverseny indulói.
A játékmesteri teendõket Haig
Judit látta el, s vezetésével a kö-
zönség szavazatai alapján hir-
dették ki az eredményt: a kilenc
indulóból négyet jutalmaztak.
Az elsõ helyen végzett Kõnig
Nándor és neje, második lett
Kovács József Magyarné Balázs
Terézzel az oldalán, a képzelet-
beli dobogó III. fokára egy
Paksról érkezett nõi páros Hor-
váth Béláné és Becker Jánosné

állhatott. Benedecki György és neje végzett a negyedik helyen.
Rövid uzsonnaszünet után Simontornya legfiatalabb mese- és
versmondói léptek a színpadra Lepsényi Barbara, Géringer
Szasza és Szemes Gergõ kápráztatta el a közönséget. Ismét meg-
rendezték a sütiversenyt, melynek eredménye: 1. Magyarné Ba-
lázs Teréz, 2. Becker Jánosné (Paks), 3. Horváth Józsefné, 4.
Fung Istvánné. A simontornyai Táncmûvészeti Tanoda bemuta-

tója nagyon jól sikerült, igen ügyesek és muzikálisak a táncosok,
énekesek. Több mint egy órán keresztül hallgathattuk Sebestyén
István bukovinai székely mesemondót. Ízes székely meséit, paj-
zán történeteit nagy figyelemmel kísérte a hallgatóság, jókedvû-
en, vidáman mesélt, látszott, hogy õ is élvezte a humorral és ének-
kel fûszerezett elõadást. Utolsó mondata: „Adj Uram szebb jövõt
a magyar hazának” különösen nagy sikert aratott. Az est fény-
pontja a meglepetés sztárvendég fellépése volt. Karcagi Nagy
Zoltán énekmûvész közel 2 órán keresztül szórakoztatta a szép-
korúakat. A Duna TV-ben egyre többször kérik dalait a Kíván-
ságkosár c. mûsorban. A mûvész ezúttal új oldaláról is bemutat-
kozott, amikor operaslágereket énekelt. A nemrég megjelent
DVD lemezérõl is elénekelt néhány számot, de természetesen a
magyar nóták a dalok sem maradtak el. Jó hangulatot teremtett,
többen táncolni kezdtek, és vonatoztak. A nyugdíjasok egy szép
délutánt, vidám kellemes hangulatban töltöttek el együtt.
Szponzorok, akik nélkül nem lett volna ilyen emlékezetes e nap:
Csõszné Kacz Edit polgármester, dr. Mihócs Zsolt és családja,
Csõsz László, Szabó Attila, Farkas Ferencné, Kiss Ferenc, Hegyi
Ferenc, Balogh László, Bischof Gabriella, Bodányi Lajos, Gé-
ringer György, Szántó László, Szántó György, kulturális és sport-
bizottság, Simontornyáért Közhasznú Közalapítvány, mûvelõdési
ház dolgozói, BSZV Klub segítõ asszonyai.

Va-Lá
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Kék hírek
Az elmúlt testületi ülés óta (2009. július 2.) húsz,
Simontornya város területén elkövetett bûncselek-
mény miatt került sor nyomozás elrendelésére.

Présházak tulajdonosainak sérelmére lekövetett
betöréses lopás miatt két esetben indítottunk eljá-
rást, ahonnan motoros fûnyírókat, permetezõket,
kisgépeket tulajdonítottak el.

Segédmotoros kerékpár lopás miatt két ügyben
rendeltünk el nyomozást. Elõbb egy Mini Rometet,
majd egy Simson Start tulajdonítottak el. Az elkö-
vetõk személye mindkét esetben megállapítást
nyert.

Lakásbetörés és lakásokhoz tartozó helyiségekbõl
történt lopások miatt 4 ügyben rendeltünk el nyo-
mozást. Egy lakatlan Malom utcai házból háztartási
gépeket, egy Bem utcai házból készpénzt, a Várkert
utca egyik lakóházának garázsából könnyûfém fel-
niket és motoralkatrészeket, és egy Fürdõ utcai ház
nyitott garázsából motoros fûkaszát tulajdonítottak
el ismeretlen tettesek.

Egy esetben indítottunk nyomozást visszaélés ok-
irattal vétség elkövetése miatt ismeretlen tettes el-
len, aki a Hínárhegyen egy nyitott személygépko-
csiból különbözõ személyes iratokat tulajdonított
el.

Két esetben kellett nyomozást elrendelnünk besur-
ranásos, illetve trükkös lopás elkövetése miatt. A
Telek utca végén egy családi házba álkulcs haszná-
latával, vagy annak nyitott állapotát kihasználva
hatoltak be, kutatást végeztek, de nem tulajdoní-
tottak el semmit, a Sándor József utcában a sértett
figyelmét elterelve tulajdonítottak el készpénzt a la-
kásból.

Rongálás miatt egy ügyben folytatunk eljárást is-
meretlen tettesek ellen, akik a piac épületének aj-
tajait megrongálták.

Két esetben indult eljárás magánokirat hamisítás
vétség elkövetése miatt ismeretlen tettesek ellen.

Négy esetben ismert személyek ellen indítottunk
eljárást garázdaság lopás, rongálás, illetve zseblo-
pás miatt.

A volt költségvetési üzem sérelmére elkövetett
benzinlopás miatt rendeltünk el nyomozást isme-
retlen tettesek ellen, melyben az elkövetõk felderí-
tésre kerültek.

Az Öcsi kocsma sérelmére elkövetett újabb betö-
rés miatt indítottunk nyomozást ismeretlen tette-
sek ellen, akik szeszesitalt és édességet tulajdoní-
tottak el. Az elkövetõk személye ebben az ügyben
is megállapítást nyert.

A bûncselekményekkel kapcsolatos intézkedése-
ken túl az elmúlt idõszakban 45 db szabálysértési
feljelentést tettek kollégáim, ebbõl egyet simon-
tornyai lakos ellen, valamint 130 esetben szabtak ki
helyszíni bírságot, melybõl 2 simontornyai lakos
volt.

Annak ellenére, hogy az elmúlt két hónapban a
Simontornya város területén több bûncselekmény
történt, biztos vagyok benne, hogy az újjászervezõ-
dött és létszámában is megnövekedett polgárõr-
séggel együttmûködve – akikkel közös szolgálatot
is adtunk – javítani tudunk a város közbiztonságán
és az itt lakó emberek biztonságérzetén.

Ritter Rudolf r. alezredes
õrsparancsnok helyettes

„Te vagy jelen, te tudsz segíteni!”

Újraélesztés oktatása Simontornyán,
újraélesztõkészülék a Sportcsarnokban
Az Egészségügyi Stratégiai Kutató Intézet
az Egészségügyi Minisztérium megbízásá-
ból 2009. nyarán mintaprogramot hirde-
tett eszközbeszerzésre a laikus életmentés
képzéséhez, a hirtelen szívhalál mérséklé-
sére. A JESZ-program keretében meghir-
detett pályázaton iskolánk is a nyertes pá-
lyázók közt szerepelt.
A megnyert összegbõl beszereztünk egy
félautomata defibrillátort (újraélesztõ ké-
szüléket), és újraélesztés oktatásához
szükséges eszközöket: oktató-defibrillá-
tort és ambu-babákat, amelyeken gyako-
rolni lehet az újraélesztést és a defibrillá-
tor használatát.

2009. szeptember 8-án 12 pedagógus és is-
kolai dolgozó kapott felkészítést a tanév
során zajló feladatok végzéséhez. Az õ fel-
adatuk lesz a középiskolai tanulóknak az
újraélesztéssel kapcsolatos tudnivalók el-
méleti és gyakorlati oktatása.
A beszerzett újraélesztõ készülék közben
felszerelésre került a Sportcsarnokban, így
a nyitvatartási idõben, sportrendezvények
alkalmával hozzáférhetõ, és idõben hasz-
nálva életet menthet. A csarnokban dolgo-

zó pedagógusok már megismerkedtek a
készülék használatával, az iskola tanulói
pedig folyamatosan ismerkednek a készü-
lék fontosságával, szerepével az életmen-
tésben.
Az újraélesztõ készülék fedelét kinyitva
magyarul, érthetõen tájékoztat a teendõ-
inkrõl, az életmentés módjáról, segít csök-
kenteni az óhatatlanul fellépõ pánikot,
emlékeztet a mentõhívásra. Használatá-
nak célja, hogy a szív- és érrendszeri meg-
betegedések következtében kialakult
vészhelyzetben a bajbajutott a mentõ vagy
az orvos kiérkezéséig gyorsan és hatéko-
nyan kaphasson segítséget.

Iskolai fejlesztések
Szakszolgálati pályázaton nyertek 4 millió forintot, melybõl egy Opel Astra típusú autót
vásároltak. Ezen összeg az idei évi üzemeltetésre is elegendõ. Az autó vásárlásával meg-
oldódik a vidéken társintézményben szolgálatot teljesítõ pedagógusok (logopédus, fej-
lesztõ pedagógus és pszichológus) utazási problémája.
Saját forrásból készült el a Hunyadi úti iskola emeletén a mûanyag erkély, mely stúdió-
ként használható. Innen jól belátni az egész udvart, így jól szolgálja a tanári ügyelet ellá-
tását. Va-Lá
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KARATEVERSENY
2009. október 17-én, szombaton délelõtt 10 órától kerül meg-
rendezésre a simontornyai sportcsarnokban, a II. ONI Kupa
országos utánpótlás karateverseny.
Ebbõl a versenybõl kettõt tartanak évente, melybõl az egyiket,
már második alkalommal a Simontornyai Oni karate SE
rendez.
Minden érdeklõdõt szeretettel vár a rendezõség.
Belépõ egésznapra: 200 Ft (10-év alattiaknak ingyenes).

Torma Gábor szakosztályvezetõ

Az ificsapat játékosai
Balról jobbra állnak: Illés Dezsõ edzõ, Sztojka Dávid, Terebesi
Richard, Fung Patrik, Balla László, Branauer Ágoston, Márkus
Milán, Lepsényi János.

Guggolnak: Szabó Lajos, Ardelán Viktor, Kerekes Alex, Balogh
Attila, Ortner Bálint, Papp Tamás, Varga Richard, Lepsényi
Zsolt.
Kapusok: Cseh Attila, Szekeres Gábor.
Képen nem szereplõ játékosok: Kovács Tamás, Péti Dániel, Hor-
váth István, Bor Dávid.
Támogatok: BenB L&D Kft., Sió-bor Kft, Cseh Attila

Birtokba vették az ovisok CsõszBirtokba vették az ovisok Csõsz
László alpolgármester ajándékátLászló alpolgármester ajándékát

Márton-napi felhívás
Tisztelt szõlõs gazdák!

A tavaly õsszel a Szántó pincében elsõ alkalommal megrendezett Már-
ton-napi újborkóstolót idén második alkalommal is szeretnénk megtartani.
Mivel több jelentkezõ is volt, aki szívesen vállalná a vendéglátást, ezért idén
sorsolás útján szeretnénk kiválasztani a helyszínt. Aki szeretne ebben részt
venni, az jelentkezési lap kitöltésével ezt megteheti. Jelentkezési lap kérhe-
tõ a Herczeg Gyöngyi hegybírónál (20/384-4262), illetve a Kaktuszban
Szántó Lászlónál (20/482-3794).

A Márton-napi bor, újbor kóstoló idõpontja
2009. november 21.

A sorsolást 2009. október 17-én 17 órakor tartjuk a Kaktuszban,
amire minden jelentkezõt szeretettel várunk!

Tisztelettel: Herczeg Gyöngyi hegybíró

Simontornyán tartott ülést
a Megyei Mérnöki Kamara

Bohli Antal a Tolna Me-
gyei Mérnöki Kamara el-
nökének vezetésével ki-
helyezett ülést tartottak a
polgármesteri hivatal ta-
nács termében. Az ülé-
sen Csõszné Kacz Edit
polgármester köszöntõ-
jében szólt Simontornya
múltjáról, jelenlegi hely-
zetérõl és a jövõrõl szóló
elképzelésekrõl. Kiemel-
te a mikrotérségi szerep
erõsödését, problémaként említette a magas 25-30 %-kos munka-
nélküliséget és a fejlesztések, az új beruházások eddigi fõ akadá-
lyát a bõrgyár teljes kármentesítését, mely már megkezdõdött és
várhatóan jövõre befejezõdik. Köves Gergely a Nitrokémiai Zrt.
környezetvédelmi igazgatója részletesen ismertette a kármente-
sítés jelenlegi állását és válaszolt a mérnökök szakmai kérdéseire.
Barsiné Pataky Etelka a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, volt
Európai Uniós képviselõ is részt vett az ülésen, ahol ismertette az
újraválasztott Mérnöki Kamara eddigi tevékenységét és az elkö-
vetkezendõ idõszak fontosabb feladatait, különösen az uniós tag-
sággal bekövetkezõ változásokat. Felajánlotta a mérnöki segítsé-
get a nem könnyû, szerteágazó kármentesítési munka sikeres el-
végzése érdekében. A Mérnöki Kamara tagjai a nap során meglá-
togatták a kármentesítés helyszínét a bõrgyárat, majd a város két
büszkeségét a Vármúzeumot és a Fried Kastélyszállót.

Va-Lá

A Simontonyai Mozgássérült Egyesület csoportja egynapos ki-
ránduláson vett részt a tamási gyógyfürdõben.
A borongós idõ ellenére nagyon jól éreztük magunkat. Köszönjük
az egyesületnek, reméljük, jövõre is megismételhetjük.


